
     69تابستان ، 1سال اول، شماره                                                                          علوم آبزی پروری پیشرفته فصلنامه

 

34 
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 چکیده:

 توجه که هستند کشور ارزشمند زیستی های ظرفیت از یکی و یدریای های محیط در گانتولیدکنند از بزرگترین یکی ها جلبک

نداشته در  وجود دریایی این ذخائر از برداریبهره برای و مدونی اصولی ریزی برنامه نشده است به طوری که آنها به چندانی

به دلیل و  باشندمی ضروری چرباسیدهای  و فیبر کاروتنوئید، پروتئین، معدنی، مواد ویتامین، باالیی مقادیر حاویآنها  حالی که

جلبک بومی  5بنابراین در این مطالعه، خاصیت دارویی کاربرد زیادی در زمینه دارویی دارند. داشتن ترکیبات زیست فعال 

 ،Polycladia myrica ،Sirophysalis trinodis ،Sargassum ilicifoliumکشور )جنوب  شناسایی شده در سواحل

Sargassum angustifolium  وColpomenia sinuosa )مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت داشتن خواص آنتی-

های دارو معرفی و در ترویج آنها در مزارع پرورشی تالش نمود. نتایج حاصل از خاصیت -اکسیدانی، بتوان آنها را به مراکز غذا

 با متناسبخواص آنها  و دارند یتفاوتم سیدانیاک آنتی خواص ،ایهای قهوهجلبکعصاره نشان داد که آنها اکسیدانی آنتی

اکسیدانی را نسبت به آنتی خواص کمترین C. sinuosaجلبک تنها مطالعه، و در این  آنهاست اکسیدانی آنتی  ترکیبات محتوای

بنابراین پرورش و به عنوان یک ماده اولیه دارویی را دارند.  چهار گونه دیگر نشان داد ولی در کل هر پنج گونه قابلیت استفاده

 های طبیعی حتما در آینده مورد توجه قرار گیرد. اکسیدانترویج آنها بایستی به عنوان آنتی

 ، پرورشاکسیدان طبیعی، خاصیت دارویی ای بومی، آنتی جلبک قهوه 5، های جنوب کشور آب کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 ولیها ودهزیت که هستند ای ه گیاهان فتوسنتزکنند، ها جلبک

دهند و بر اساس  می را تشکیل مدی و جزر بین مناطق در

 سبز وای، قرمز  ه قهو های جلبک عمده  گروه سه بهرنگدانه 

 (. اینMiyashita et al., 2013) شوند می بندی طبقه

 مانند زیستی ترکیبات فعال از خوبی بسیار منبع ها جلبک

 ,Holt) ها ویتامین پروتئین، غذایی، فیبرهای کاروتنوئید،

 باشند می معدنی مواد و ضروری چرب اسیدهای (،2008

(Chandini et al., 2008) . ،به ها جلبک چربیهمچنین 

 های جلبکو رنگدانه فوکوزانتین  PUFA، 3خصوص امگا

دارند ، اهمیت درمانی بسیار زیاد خواص دلیل به ای قهوه

(Dembitsky and Maoka, 2007.) 

 اثراتهمراه با  ددیمتع زیستی ترکیبات تاکنون

 از سرطانی ضد و قارچی ضد ویروسی، ضد بیوتیکی، آنتی

 از بسیاریو  است شده استخراج و شناساییها  جلبک

 با توانند می جانداران این اولیه و ثانویه های متابولیت

 استفاده مورد دارویی صنایع در فعال زیست مواد به تبدیل

 ,.Tuney et al., 2006; Choudhury et al) قرارگیرند

 های فعالیت. امروزه در بسیاری از کشورها (2005

 مورد سبز و ای قهوه قرمز، های جلبک اکسیدانی آنتی

 ترکیبات محتوای با متناسب کهگیرد  می قرار مطالعه

های سولفات و سایر  از قبیل فنل، گروه اکسیدانی آنتی 

 ,.Zubia et al).های عامل، این خواص متغیر است  گروه

2007) 
آزاد  های ها موادی هستند که با مهار رادیکال اکسیدان آنتی

ها، فرایند اکسیداسیون را به تاخیر انداخته و نیز  در سلول

های قلبی و  های احتمالی از بیماری با کاهش جهش

 ,.Samaraweera et alد )نکن سرطان جلوگیری می

2012; Yan et al., 1999 .) بنابراین در طی دو دهه

ای از ترکیبات شیمیایی گیاهی به  ته، طیف گستردهگذش

از های ناشی  ها در برابر آسیب بافتاز منظور محافظت 

های  اکسیژن و همچنین کاهش خطرات ناشی از بیماری

 Halvorsen et)گرفت  مزمن در انسان مورد بررسی قرار

al., 2006). های اکسیدان آنتی از بسیاری که آنجا از و 

 ،(BHT) تولوئن هیدروکسی بوتیل مانندتجاری  مصنوعی

 بوتیل تری ،(BHA) آنیزول هیدروکسی بوتیل

 گاالت پروپیل و( TBHQ) هیدروکونیون

(PG)((Wijesekara et al., 2012 مسائل و خطرات 

 به کننده مصرفگرایش  دارند، را خود به مربوط ایمنی

بیشتر شده  طبیعی هایاکسیدانسمت استفاده از آنتی

(. از این رو تحقیق برای Devi et al., 2008)است 

های جدید با منشاء طبیعی به یک نگرانی  اکسیدان آنتی

و  Patraطی تحقیقی که . ه استعمده تبدیل شد

اکسیدانی و  بر روی فعالیت آنتی 2002همکاران در سال 

( Sargassum spمیکروبی عصاره جلبک دریایی ) ضد

انجام  ترانسفراز -اس -گلوتاتیونآنزیم جهت مهار فعالیت 

تواند در برابر  ، نتایج ثابت کرد که این جلبک میدادند

غذایی جهت  صنعت مواد های مختلف و در بیماری

به دلیل همچنین نگهداری مواد غذایی استفاده شود. 

های  لفن ها، پلی ل بهم پیوسته در جلبکهشت حلقه فن

گرفته های مشابه  لفن تر از پلی قویآنها بدست آمده از 

. (Hemat , 2007شده از منابع گیاهان خشکی است )

شده عالوه بر آن در انواع مطالعات آزمایشگاهی، گزارش 

گیاهان از تر  قویها  اکسیدانی جلبک است که خواص آنتی

 (.Gamal – Eldeen et al., 2009خشکی است )

بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی خاصیت 

گونه از انواع  5به دست آمده از  های اکسیدانی عصاره آنتی

، Polycladia myrica)ای  قهوه فراوان جلبک

Sirophysalis trinodis ،Sargassum ilicifolium، 

Sargassum angustifolium  وColpomenia 

sinuosa ) موجود در سواحل جنوب کشور است که هر

ساله حجم زیادی از آنها بدون استفاده، دور ریخته 

است که بتوان با اثبات خواص  یدشود. ام می

اکسیدانی، آنها را به عنوان گیاهان با ارزش دارویی  آنتی

 معرفی و در زمینه پرورش و ترویج آنها کار نمود.

 

 ها مواد و روش

 :های جلبکی سازی نمونه تهیه و آماده

 P. myrica ،S. trinodis ،S. ilicifoliumهای  جلبک

،S. angustifolium  و C. sinuosaای  های قهوه از جلبک

پس از که هستند سواحل شمالی خلیج فارس )قشم( 
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کز پارک و توسط مرها  جمع آوری و شناسایی گونه

، ابتدا با آب دریا و سپس با آب بیوتکنولوژی خلیج فارس

گل و الی و سایر مواد ند تا شیرین شستشو داده شد

ک ها پس از خش سپس نمونهد. نگرد پاکها  چسبیده به آن

توسط  آون، درسیلیسیوس  درجه 40شدن در دمای 

و تا شروع آزمایشات در دمای شدند پودر  صنعتیآسیاب 

 .نگهداری شده اند گراد  سانتی درجه -20

 عصاره گیری جلبک به روش آبی:

به ها هر کدام به طور جداگانه  از جلبکنمونه پودر شده 

 ریلیت میلی 2000یک ارلن گرم توزین و به  50میزان 

به  20منتقل شدند و با توجه به نسبت حالل به جلبک )

شد. سپس  ضافهآب دیونیزه ایک لیتر ها   (، به نمونه1

 ,IKA, KS 4000)انکوباتور شیکردار  درها  نمونه

Germany) دمای در ( محیطC°25 با دور ثابت )دور  200

ساعت به طور کامل هموژن  24در دقیقه برای مدت 

 10به مدت  g×3500با دور ها  نمونهپس از آن، شدند. 

مایع  شدندگراد سانتریفیوژ  درجه سانتی 4در دمای دقیقه 

در به دلیل خلوص و شفافیت بهتر  لوله فالکونرویی 

فیلتر و  1شماره کاغذ صافی  شرایط سرد با استفاده از

کمک سپس به جمع آوری و ها در یک ظرف  همه نمونه

 Christ freeze dryer alpha 1-4 ldفریز درایر ) دستگاه

plusآب، خشک و تبدیل به پودر حذف  ( به منظور

زمان شروع ها تا  ارهشدند. پودر عص خالصی از عصاره

به منظور  گراد درجه سانتی -20 دمایات در آزمایش

کنترل شرایط و جلوگیری از هر گونه تغییرات، نگهداری 

 شدند. 

 اکسیدانی: گیری فعالیت آنتی اندازه

اکسیدانی  عیین فعالیت آنتیبرای تین تحقیق، در ا

تعیین مقادیر فنل کل،  های از روش یجلبکهای  عصاره

، رادیکال آزاد DPPH قدرت مهار رادیکال آزاد

( FRAP( و قدرت کاهندگی آهن )OH)هیدروکسیل 

 ها در سه تکرار انجام گرفت. گیریاستفاده شد. همه اندازه 

 

 

 استفاده از معرف تعیین میزان فنل کل به روش

 سیوکالتو:-فولین

گرم بر  میلی 5لیتر از عصاره در غلظت  میلی 100به  

 %( اضافه و بعد2)کربنات دی سدیم لیتر  میلی 2 لیتر، میلی

 100ون در دمای اتاق، صورت سک دقیقه نگهداری به 2از

 % به آن اضافه شد.50سیوکالتو  -فولین میکرولیتر معرف

به مدت در یک محیط تاریک اتاق  ها در دمای نمونهسپس 

 020ها در طول موج  جذب نمونه قرار گرفتند.دقیقه  30

 ,Biochrom) اسپکتروفتومتر نانومتر توسط دستگاه

Libra S12 Model )شد. جهت رسم منحنی  قرائت

 ,.Taga et al) استفاده شد اسید گالیکاز نیز استاندارد 

1984). 

 DPPHتعیین درصد مهار رادیکال آزاد 

ها با استفاده از  عصاره DPPHقدرت مهار رادیکال آزاد 

البته با  (Rodriguez-Meizoso et al., 2006روش )

 تعیینها قسمت غلظت انتخابی عصاره کمی تغییرات در

به صورت تازه DPPH محلول معرف  به طور خالصه، شد.

 DPPHگرم پودر بنفش رنگ  میلی 5/23و از حل شدن 

 1حالل اتانول تهیه و سپس به نسبت  گرم میلی 100در 

 1/0سپس  والل اتانول رقیق سازی شد با ح 10به 

گرم بر  میلی 5در غلظت ها  لیتر از این عصاره میلی

برای  DPPHلیتر از محلول معرف  میلی 9/3با لیتر  میلی

 یکلیتر حل و بالفاصله به مدت  میلی 4رسیدن به حجم 

دقیقه در دمای اتاق  30دقیقه شیکر شدند. واکنش بعد از 

 نانومتر توسط 510ها در طول موج  کامل و جذب نمونه

 Biochrom, Libra S12)اسپکتروفتومتر دستگاه 

Model)  خوانده شد. معرف اتانولی DPPH به عنوان

اتانول به عنوان نمونه بالنک در نظر حالل نمونه شاهد و 

د اسیمحلول گرفته شد. جهت رسم منحنی استاندارد از 

استفاده شد. درصد بازدارندگی  و اسید گالیک آسکوربیک

 ها طبق معادله زیر محاسبه گردید: عصاره DPPHرادیکال 
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 : (OHتعیین درصد مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل )

( OHکنندگی رادیکال آزاد هیدروکسیل )قدرت مهار

 ,Smirnoff and Cumbesها با استفاده از روش ) عصاره

-در قسمت غلظت انتخابی عصارهکمی تغییرات ( با 1989

لیتر  ، یک میلیشد. مطابق با روش ارائه شده تعیینها 

لیتر  میلی 5/0لیتر با  گرم بر میلی میلی 5نمونه در غلظت 

EDTA-Fe (mM2 ،)1 لیتر  میلیH2O2 (3 ،)%1 

لیتر بافر  میلی 5/4( و μg/ml360لیتر زعفران ) میلی

ل هموژن ( به طور کامpH ،mM150= 4/0فسفات سدیم )

دقیقه در  30. سپس مخلوط واکنش برای مدت گردید

طول  ها در جذب نمونهسپس و  نگهداری شد C°30دمای 

اسپکتروفتومتر خوانده دستگاه توسط  نانومتر 520موج 

آب مقطر جایگزین عصاره و بافر  ،شد. در نمونه شاهد

. جهت رسم منحنی شدH2O2 فسفات سدیم جایگزین 

اسید آسکوربیک استفاده شد. درصد محلول اندارد از است

ها طبق معادله  بازدارندگی رادیکال آزاد هیدروکسیل عصاره

 .محاسبه گردیدDPPH ارائه شده برای رادیکال آزاد 

 :(FRAP)تعیین قدرت کاهندگی آهن

میلی  5در غلظت لیتر از عصاره استخراج شده  میلی 5/0

 = 6/6لیتر از بافر فسفات ) یمیل 25/1به لیتر  گرم بر میلی

pH،M2/0 25/1( اضافه شد و پس از اضافه کردن 

 20ها برای مدت  نمونه، % 1 پتاسیم لیتر فری سیانید میلی

در  شدند. گراد انکوبه سانتی درجه 50دقیقه در دمای 

استیک اسید لیتر تری کلرو  میلی 25/1افزودن  ادامه با

لیتر  میلی 250لیتر آب مقطر و  میلی %25/1، 10

FeCl31 دقیقه در دمای اتاق انکوبه  10%، محلول به مدت

ها توسط دستگاه  شد و در نهایت جذب نمونه

این نانومتر خوانده شد.  000 طول موج اسپکتروفتومتر در

آزمایش بر اساس افزایش و کاهش عدد جذب و بدون 

جهت رسم منحنی استاندارد از اسید واحد است. 

 .(Sellimi et al.,2015شد ) آسکوربیک استفاده

 

 تجزیه و تحلیل آماری

نرم استفاده از های حاصل با  ه آماری داد تجزیه و تحلیل

برای بررسی و  انجام گرفت (20)نسخه  SPSSافزار

در  و دانکن LSD دار بین تیمارها از آزمون  اختالف معنی

 . استفاده شددرصد  05/0سطح معنی دار 
 

 نتایج و بحث

تعددی وجود دارد که بر استفاده از چندین گزارشات م

های  اکسیدانی برای سنجش ویژگی آزمایش آنتی

زیرا ممکن است  اند کردهاکسیدانی یک عصاره تاکید  آنتی

کننده قدرت ک آزمایش به تنهایی نتواند منعکس ی

نتایج  ،اکسیدانی یک ماده بوده و در شرایط مختلف آنتی

 .(Blanc et al., 2011) ندهد نشانمشابهی از نمونه را 

های ثانویه هستند  یک گروه از متابولیت ،لیترکیبات فن

(Lopez et al., 2011که به طور قابل مالحظه )  ای در

 O'Sullivanها نقش دارند ) اکسیدانی جلبک فعالیت آنتی

et al., 2011،)  به سبب قابلیتی که در اهدای یک اتم

الت پایدار از هیدروژن یا الکترون برای تشکیل محصو

های بسیار مهم  اکسیدان ها دارند از جمله آنتی رادیکال

(. Hajimahmoodi et al., 2010شوند ) محسوب می

نه تنها به  ها جلبکل مطالعات نشان داد که محتوای فن

( 1394)سفری و همکاران،  دننوع گونه جلبکی بستگی دار

هوا بلکه به طور مستقیم تحت تاثیر نور خورشید و آب و 

ل کل در (. مقدار فنFlodin et al., 1999قرار دارند )نیز 

 .P. myrica ،S. trinodis ،Sجلبک  های عصاره

ilicifolium ،S. angustifolium  وC. sinuosa  در

آورده شده است. نتایج نشان داد که از نظر  1جدول 

ها  داری بین مقدار فنل کل جلبک آماری، اختالف معنی

 .Cو  S. ilicifoliumای  های قهوه بکوجود داشت و جل

sinuosa  به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار فنل کل را

 وS. trinodis ای  نشان دادند. اما بین دو گونه جلبک قهوه

S. angustifolium داری مشاهده نشد.  اختالف معنی

تواند  ها می علت زیاد بودن فنل کل در بعضی از گونه

و یا قرار گرفتن منطقه جزر و مدی  در باالترین آنهاحضور 

باشد که در معرض سطوح باالیی از اشعه ماوراء بنفش آنها 

، فنل شرایطیبرابر چنین در خود به منظور محافظت 

 .کنند تولید می بیشتری
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 ای سواحل جنوب کشور گونه جلبک قهوه 5اکسیدانی عصاره آبی  فعالیت آنتی :1جدول 

 وع جلبکن  اکسیدانی فعالیت آنتی  

  ( فنل کلگرم اسید گالیک بر گرم میلی) FRAP )%(OH )%(DPPH( بدون واحد)

c01/0±29/0 a29/2±33/22 a1/0±52/4 c66/0±04/2 P. myrica 

b01/0±23/0 a46/9±33/22 a20/0±90/4 b54/0±60/9 S. trinodis 

a01/0±62/0 a04/3±46/22 b63/0±53/0 a01/0±59/16 S. ilicifolium 

b00/0±21/0 a00/0±01/25 c32/0±20/9 b00/0±03/9 S. angustifolium 

d00/0±13/0 b30/9±20/01 d26/0±62/2 d03/0±00/2 C. sinuosa 

 (.p≤05/0باشد ) می 05/0دار در سطح اطمینان  حروف کوچک در هر ستون نشانگر اختالف معنی

 

یک روش سریع، راحت و  DPPHروش مهار رادیکال 

ها  اکسیدانی نمونه بینی فعالیت آنتی یشکارآمد برای پ

ن به یک ماده اهداءکننده پروتو DPPHزمانی که  .است

برخورد ها  های پلی ساکاریدی حاصل از جلبک عصارهنظیر 

جذب کاهش عدد کند رادیکال آزاد را حذف کرده و  می

جذب به عنوان مهار فعالیت رادیکال عدد یابد و کاهش  می

 ,.Jimenez-Escrig et al) شود آزاد اندازه گرفته می

2000; Bougatef et al., 2010.) نتایج  در این مطالعه

 DPPHاکسیدانی  حاصل از بررسی فعالیت آنتی

 .P. myrica ،S. trinodis ، Sجلبک های  عصاره

ilicifolium،S. angustifolium   وC. sinuosa  جدول(

در  S. angustifoliumعصاره آبی جلبک  ( نشان داد که1

بیشتری فعالیت مهارکنندگی  ها، سایر گونهمقایسه با 

 در مهار رادیکال C. Sinusaاما عصاره آبی جلبک داشته 

DPPH   نکرده است. بین دو گونه موثر عمل چندانP. 

myrica و S. Trinodis دار مشاهده  اختالف معنی نیز

د که گزارش کردن عاتاز مطالرخی ب در(. <05/0p) نشد

ن فنل کل و فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد بین میزا

DPPH وجود مستقیم  با استفاده از آنالیز آماری ارتباط

فعالیت  ،ل کلافزایش میزان فن که با دارد به طوری

کند  افزایش پیدا می DPPHرادیکال آزاد مهارکنندگی 

(Heo et al., 2005)ها  . در این مطالعه نیز در همه گونه

چنین ارتباط مستقیمی  S. ilicifoliumبه جز گونه 

رادیکال مشاهده شد. همچنین فعالیت کم مهارکنندگی 

د به علت انعقاد و توان های آبی می  در عصارهDPPH آزاد 

هایی با  در حالل DPPHآزاد  های رادیکالته نشست 

دسترس از  باشد که آن راآب یا الکل  زیادمقادیر 

وجب ر نتیجه مد سازد و های شیمیایی دور می واکنش

های آبی  صارهکاهش فعالیت مهارکنندگی رادیکال در ع

 (.Karadag et al., 2009گردد ) می

پذیر، ناپایدار است و به سرعت  رادیکال اکسیژن واکنش

دهد، در  های دیگر و مواد داخل بدن واکنش می با گروه

شوند  نتیجه باعث آسیب سلولی و بیماری در انسان می

(Hu et al., 2010.) های اکسیژن،  از میان رادیکال

رادیکال آزاد بوده که  پذیرترین واکنش ،رادیکال هیدروژن
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از واکنش بین آنیون سوپراکسید و پراکسید هیدروژن در 

مس یا آهن تشکیل  حضور کاتالیزور یون فلزی نظیر

تواند با تمام  ( که میAbraham et al., 2013شود ) می

موجب آسیب شدید به سلول مواد در سلول واکنش داده و 

از این رو حذف  (،Dreher and Junod, 1996شوند ) 

ها برای  رادیکال هیدروکسیل یکی از موثرترین روش

 Hu)باشد  های مختلف می برابر بیماریمحافظت بدن در 

et al., 2010 نتایج حاصل از بررسی (. در این مطالعه

 جدول  در رادیکال آزاد هیدروکسیلفعالیت مهارکنندگی 

تمام عصاره آبی این جدول، مطابق  شده است. آورده 1

در مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل موثر عمل  ها جلبک

 S. trinodis  وP. myrica و دو گونه جلبک  کرده

 محققینبیشترین قدرت مهار را نشان دادند. به طور کلی 

دو نوع مکانیسم در رابطه با عملکرد  گزارش نمودند که

سیدان وجود دارد: یکی جلوگیری از تولید رادیکال اک آنتی

دیگری حذف رادیکال آزاد  هیدروکسیل و آزاد

 ;Wang et al., 2008باشد ) هیدروکسیل تولید شده می

Shon et al., 2003)  که مکانیسم دوم در واقع در ارتباط

های فلزی و ناپایدار شدن پراکسید هیدروژن  با انتقال یون

های آزاد هیدروکسیل در زمان  است. چون رادیکال

دار و  های فلزی چون ترکیبات آهن اکسیداسیون با یون

 بنابراین، اینکنند.  ن میژمس تولید پراکسید هیدرو

ممکن عصاره  هایی چون احتمال وجود دارد که مولکول

ها در واکنش  و غیرفعال کردن آن است با ترسیب آهن

یل گردند. باعث مهار رادیکال آزاد هیدروکس 1فنتون

(Wang et al., 2008; Macdonald et al., 2003).  

هایی است که  کاهندگی آهن یکی دیگر از روشقدرت 

 گردد و اکسیدانی استفاده می برای سنجش فعالیت آنتی

های طبیعی برای  اکسیدان اغلب برای ارزیابی توانایی آنتی

 Dorman))شوند  اهدای الکترون و هیدروژن سنجیده می

                                                            
1
Fenton reaction 

et al., 2003 .اند که یک رابطه  گزارشات زیادی نشان داده

 کاهندگیاکسیدانی و قدرت  مستقیم بین فعالیت آنتی

 Juntachote andترکیبات زیست فعال وجود دارد )

Berghofer, 2005; Meir et al., 1995 .) ماکرو

و های طبیعی بوده  اکسیدان منبع غنی از آنتی ها جلبک

ای کاربرد آنها در محصوالت غذایی را بر این امر پتانسیلی

(. 1394آورد )سفری و همکاران،  و دارویی بوجود می

توانایی یک  آهن کاهندگییا قدرت   FRAPآزمایش

اکسیدانی را برای احیای اکسنده فریک  ترکیب آنتی

(Fe3+ )به یک ترکیب فروس (Fe2+)  توسط انتقال یک

کیب را برای کند و این قابلیت تر گیری می الکترون اندازه

 ,.Su et al) دهد های فعال نشان می کاهش رادیکال

آبی  عصارهداد که نتایج نشان ، 1جدول مطابق  .(2009

ها، قدرت  سایر گونهدر مقایسه با  C. Sinusaجلبک 

در حالی که عصاره آبی کاهندگی ضعیفی را نشان داد 

 ترموثر آهن کاهندگیدر قدرت  S. ilicifoliumجلبک 

یا احیاکنندگی ه است. در واقع خواص کاهندگی نمودعمل 

خود در  مواد احیاکنندهعموما در ارتباط با حضور  ها عصاره

ها بر  اکسیدانی این احیاکننده عمل آنتی وعصاره بوده 

کال آزاد توسط اهدای یک اتم اساس شکست زنجیره رادی

 گیرد صورت میژن و تشکیل محصوالت پایدار هیدرو

(Ganesan et al., 2011 .) 

 توصیه ترویجی

با توجه به نتایج به دست آمده از این کار تحقیقی، 

گردد که تمام مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در  توصیه می

 طبقزمینه پرورش این گیاهان با ارزش اقدام کنند. چون 

 در ایران، شیالت تحقیقات مؤسسه از آمده دستب آمار

 ورکش جنوبی سواحل در جلبکی گونه 150 مجموع

 40، سبز های جلبک گونه 39 شامل که گردیده شناسایی

 قرمز های جلبک گونه 01 و ای قهوه های جلبک گونه

شناسایی ترکیبات با ارزش و کارایی هر  بنابراین. باشد می

، دارو -غذا های فراورده درکدام از آنها با علم بکارگیری 

 کمک بزرگی در حفظ سالمت جامعه بشری دارد. 
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Abstract 

Seaweeds are one of the largest producers in marine environments and one of the most valuable 

biological capacities in the country, which has not received much attention so that there was no 

systematic and codified program for the exploitation of these marine reserves, while they contain high 

amounts of vitamins, mineral, protein, carotenoids, fiber and fatty acids, and they have a great deal of 

pharmaceutical use because of their bioactive compounds. Therefore, in this study, the 

pharmacological properties of 5 algae identified on the southern shores of the country (Polycladia 

myrica, Sirophysalis trinodis, Sargassum ilicifolium, Sargassum angustifolium and Colpomenia 

sinuosa) were studied. So if they have anti-oxidant properties, they can be introduced to the centers of 

Food-Drug and promoted them on farmland. The results of their antioxidant properties showed that the 

extract of brown seaweeds has different antioxidant properties and their properties are proportional to 

the content of their antioxidant compounds. In this study, only C. sinuosa algae had the least 

antioxidant properties compared to the other four species; but overall, all five species have usability as 

a primary drug substance. Therefore, their development and promotion should be considered as natural 

antioxidants in the future. 
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